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Ledare

Jag var utomlands för några veckor sedan, 
och då blev jag kär. I Berlin. Huruvida käns-
lorna var besvarade eller ej förtäljer inte his-
torien, men faktum är att jag nog varken är 
den första eller sista som fattat starkt tycke 
för den tyska huvudstaden. För att visa mina 
känslor för omvärlden skrev jag därför en 
liten hyllningstext till staden i mitt hjärta, och 
denna text fi nns nu att läsa i er alldeles egna 
nationstidning. Berlin och Kalmar har väl inte 
så väldans värst mycket med varandra att 
göra egentligen, men vissa paralleller kan 
kanske ändå dras. En levande musikscen till 
exempel, även om jämförelsen kanske haltar 
lite och är ganska orättvis. En annan sak än 
att se/lyssna på musik som man kan göra i 
Berlin är att äta falafel, och tänka sig, det kan 
man ju göra på Kalmar också. En kväll om 
året är falafeln dock bannlyst, till förmån för 
den betydligt mer småländska (men något 
mindre berlinaktiga) ostkakan. Snart är det 
dags och Gyckelns redaktion bereder sig 
för årets ostkakeoverload. Sen blir det fasta 
fram till jul (erm...) då man kan käka bovete-
sylta. Receptet fås på sidan 4. En schön höst 
och en alldeles ypperligt god jul tillönskas ni 
alla. Synes igen i januari.
/ Hanna, redaktör. 

Det fi nns en man från New 
Jersey som gör anspråk på 
samma titel som Kalmar na-
tions förste kurator. Denne 
man har inte insett att det 
bara fi nns en Boss. Som tröst 
sprider vi nu hans födelseår 
till samtliga medlemmar: 
1949. 

Redaktör: Hanna Ekner
Biträdande redaktör: Anna Sandin

Frost och ost
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Kalmar nations köksmästare tillika föreståndare för Kalmars  vegetar-
iska och veganska restaurang SMAKA delar här med sig av sitt recept 
på bovetesylta. Passande till julbordet.

Bovetesylta

Ingredienser
1 dl krossat bovete
3 dl vatten
1/2 gul lök
1st tärning grönsaksbuljong 
1 msk tomatpuré
1 lagerblad
1/2 tsk mald kryddnejlika
1 knivsudd cayennepeppar
Gör så här:
Finhacka löken. Koka alla ingredienser i 5 min under omrörning.
Tag sedan bort lagerbladet och häll upp syltan i en vattensköljd form, 
fördelaktligen en brödform.
Kyl ned. Den stelnar på några timmar. 

Anders lagar...

Gyckeln noterar att...

... Myrorna i Uppsala är änna riktiga 
ockrare. En sleten t-shirt kan kosta 
över en hunka. Visst att pengarna 
går till ett gott ändamål, men någon 
måtta får det ändå vara...

... årets sunkigaste 
festival ägde rum på 
Ica Luthagen i Okto-
ber. Den för de breda 
massorna tämligen 
okända baconfesti-
valen fi ck kanske inte 
uppsalaborna att gå 
man ur huse, men 
en och annan fattig 
student sparade nog 
in en del cash den 
veckan. Billigt bacon 
åt folket tycker Lutis.

... Kalmar nations andre kurator kommer heta Nik-
las Bylund under det kommande året. Niklas är lång, 
fi ck 2.0 på högskoleprovet och gillar 80-talsmusik. 
Gyckeln säger grattis och önskar Niklas lycka till!

lite av varje
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Det har varit en fi n start på hösten. Vi har skrivit in nästan 50% fl er nya medlemmar än 
beräknat, det var överfullt på recentiorsmottagningen och gasquen. Vi har haft strålande fram-
trädanden på våra klubbar Boom Goes the Dynamite och Guapo. Bland andra Movits! och 
Kristian Anttila har gästat oss tillsammans med en entusiastisk publik. På Stand up Down-
stairs har skratten registrerats på seismografer i mina hemtrakter Slaka. (I Slaka fi nns det för 
övrigt en potatisodlare. På odlarens lastbil står det ”Slaka potatisar”. Det tycker jag är roligt. 
Men det är en parentes.) 
 Vi har haft sköna grillkväl-
lar i trädgården, spelkvällar med 
tv-spel och brädspel, fi nsk tan-
go i festsalen och mycket mer. 
Måndagspuben Glasnost har vid 
några tillfällen övergått i något 
som påminner om en klubbkväll. 
Teatern och kören lockar fl er 
medlemmar och idrotten är mer 
levande idag än den varit på lång 
tid. I höst är det på Kalmar det 
händer!
 Just nu går det bra för vi 
har fantastiska människor som 
engagerar sig här. Människor som 
är drivande, skapande, utåtrik-
tade och kompetenta. Snart är det 
dags att välja in nya förmågor i 
den här skaran. Den 25 november 
är det Landskap. Som ordförande 
för Kalmar nation tar jag mig fri-
heten att säga: Vi vill att du ska bli 
en av oss! Dels för att nationen är 
beroende av människor som en-
gagerar sig för att kunna ge alla 
studenter en studiemiljö som så 
länge gjort Uppsala unikt. Dels 
för att det är utvecklande för dig 
själv. Nationen vill erbjuda både 
aktiva och passiva medlemmar 
någonting. Det passar såklart inte 
alla att lägga sin fritid på Kalmar, 
men som långvarigt engagerad 
här på nationen så kan jag tve-
klöst säga att de största lärdomar-
na och viktigaste kunskaperna jag 
samlat på mig i Uppsala inte kom-
mer från min utbildning, utan från 
nationen. Jag ser fram emot att 
arbeta med dig!
Carl Littke
Förste kurator

iqspalt

Calle kontemplerar
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Merry Christmas baby!Merry Christmas baby!
The November darkness. That is what has struck 
us lately, that and the total change of time which 
has brought a slight confusion into our lives. That 
is, the time of adaptation to a darker and colder 
era has begun. Thatʼs why we bring this to you, a 
guide to get by and handle the Swedish Christmas 
traditions.

Events: 
30th of November, the fi rst of Advent is going down followed by a weekly ritual every Sunday until 
Christmas. This includes a burning ceremony where you light the fi rst candle of four in your advent-
sljusstake.  An electric star in the window usually appears close to this date as well.

13th of December is the day of Lucia. This notorious event is mostly a nightly activity which for small 
children involves a 100 % presence of little lucias, but for the more grown-up generation tradition is re-
spected and thereʼs only one Lucia. The dress code is limited to a red tomtedräkt or a white nightgown 
together with a crown of burning candles. Though, here in Uppsala, the presence of Lucia gasques is 
also a factor to take in consideration; they kick ass.

Nota Bene: Christmas in Sweden is celebrated the 24th of December.

Food: Lussebullar and pepparkakor, these are both cultural 
and seasonal “snacks” that you can fi nd on numerous oc-
casions during this time of year. The ingredients are based 
on saffron and ginger and the brave ones can google the 
recipe and just try to do it right. And when you have given 
up, a quick stop at the nations fi ka (Kalmar nation, hint hint) 
will probably cure the cravings for the real stuff.

Drinks can be defi ned into 2 major groups: the fi rst one is connected 
to our beloved Systembolaget and is called Glögg with a capital G. 
These ones come with a red label, the green labeled ones are less or non 
alcoholic and can be found in the normal grocery store. The essence 
in Glögg is spices mixed with red wine, the drink is served warm and 
resembles somewhat the German copy, glüwine.
Julmust is a soda-like drink and is the Swedish attempt to fi ght back the 
Coca Cola empire during the holiday period. It tastes, ehum, Swedish, 
try it out and join the fi ght.

Vocabulary:
God jul = Merry Christmas
Jultomte = Santa Claus
Gott nytt år = Happy new year
Tomten är far till alla barnen 
= who´s your daddy, tomten is 
your daddy

Powerfacts:
The Swedish Christmas gift of this year is announced 
on the 13th of November, await it before you start to 
invest in your beloved ones.

30th of November, the fi rst of Advent is going down followed by a weekly ritual every Sunday until 

13th of December is the day of Lucia. This notorious event is mostly a nightly activity which for small 

spected and thereʼs only one Lucia. The dress code is limited to a red tomtedräkt or a white nightgown 
together with a crown of burning candles. Though, here in Uppsala, the presence of Lucia gasques is 

international
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Blandbandscirkeln är sannolikt en av Kalmars mindre föreningar, och 
sannolikt också en av de nördigaste; men gillar du musik så har du 
den självklara föreningen – och Kalmar är väl musiknationen fram-
för andra, inte sant? Blandbandscirkeln träffas ungefär var tredje 
söndag (samtidigt som söndagsfi ket!), alltid under ett givet tema som 
förhoppningsvis bjuder lagom balans mellan inspiration och huvudbry. 
”Inga associationer är för långväga”, som blandbandscirkelns outta-
lade motto lyder. ”Är det ok med cd-skivor?”, lyder nog annars den 
vanligaste frågan jag får – och självklart ja! Vi är inga motståndare 
till ”ny” teknik, även om det gamla kassetbandet såklart har sin 
charm. Du kan till och med komma tomhänt, även om det blir roligare om 
du har med dig en skiva eller ett band – då du i sådana fall också får 
gå hem med någon annans skiva eller band! En annan vanlig fråga är den 
om vilka musikgenrer som är representerade (”är det ok att komma med 
metal, mainstream-indie, folkmusik, [valfri obskyr/vanlig genre]?”). 
Alla genres är självklart välkomna, ju större spridning desto rolig-
are! Under själva träffarna diskuterar vi sedan låtval, lyssnar på ex-
empel och pratar musik i allmänhet. Teman vi haft det senaste året är 
bland annat början, färger, städer, titlar, mat, tid, döden, pappa, b 
som i blandband, rum. Vad vi ska ha för tema brukar vi bestämma när vi 
träffas, så håll utkik på Kalmars hemsida för nästa tema, eller så går 
du med i vår maillista blandbandscirkeln@hotmail.com. Så, hjärtligt 
välkomna alla musikälskare!
         Text: Mats

Mats blandar och ger

KALMAR NATIONS IDROTT
Gladiator, egentligen “gladsportare”, var en bokmal vid antikens Kalmar som 
tränades i gladiatorskolor och tvingades kämpa på liv och död vid de många 
gladiatorspelen under tidsepoken. Gladiatorerna var ofta dödsdömda förbry-
tare, krigsfångar eller slavar. Kampen kunde sluta med att den ene gladiatorn 
dödades, eller också lade han sig på rygg och sträckte upp vänster arm. Det 
var tecknet för nåd. Åskådarna kunde då rösta ifall de tyckte att gladiatorn 
skulle skonas. En vanligt förekommande missuppfattning är att tummen upp 
betydde att han fi ck leva och tummen ner att han skulle dö. I verkligheten 
förhöll det sig tvärtom. Om kejsaren var närvarande kunde han ensam bevilja 
nåd.
Det fanns olika typer av gladiatorer, varav några nämns nedan:
- innebandus (pinnfäktare) – kämpade med bandyklubba och mjuka handled-
er. Ständigt redo för attack. Fyrisskolan, tisdagar kl 21.
- secoccurus (bolltrampare) – lättare beväpnad gladiator. Tiundaskolan, ons-
dagar kl 22.
- pingus (pingissvängare)- gladiator i thrakisk rustning. Beväpnad med bröd-
skrapa. Fyrisskolan kl 21.
Låt spelen börja!

sport och blandat
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Berlin är en märklig stad. Bara en sådan sak som 
att det, såvitt undertecknade vet, är den enda 
västeuropeiska huvudstaden som faktiskt gått i 
konkurs. Eller att matbutikerna kör med det sjukt 
opraktiska systemet att de inte har korgar, utan att 
man istället får ta sig en tom pappkartong (tidi-
gare innehållandes exempelvis Partygurken, en 
av 152 olika slags inlagda gurkor som den tyska 
huvudstaden erbjuder) och bära sina varor i. Eller 
att staden är byggd för sju miljoner invånare men 
bara bebos av cirka hälften (efter murens fall fl y-
dde många gamla berlinbor staden). Just allt detta 
utrymme är någonting man reagerar på när man 
strövar runt på Berlins gator och torg: var är alla 
människor? Inte för att det på något sätt känns öd-
sligt, snarare trivsamt lugnt. Detta lugn står dock i 
skarp kontrast till det vilda nattliv staden är känd 
för, med klubbar som bokstavligt talat aldrig stän-
ger. Att gå till en klubb klockan sex på morgonen 
är ingenting som någon höjer på ögonbrynen för. 
Vill man inte gå på klubb kan man förslagsvis 
istället dricka valfri mängd vin för blott en euro på 
en av stadens vinerier (något som dock fl er snikna 
svenskar upptäckt; att höra modersmålet från både 
ett och två hörn är knappast ovanligt).  

Berlin är överlag en lämplig stad att åka till när 
man lever på CSN, då det till skillnad från de fl es-
ta andra huvudstäder i (västra) Europa fortfarande 
går att komma undan hyfsat billigt där. Maten är 
inte dyr (falafel falafel falafel!) och hyrorna är 
låga. Husfasaderna må ibland vara ruffi ga men 
man skall icke låta sig bedras, ty bakom vad som 
kan se ut som ett fallfärdigt ruckel kan det gömma 
sig de mest fantastiska lägenheter med upp till fyra 
meter i tak. Just husen utgör en stor del av Ber-

lins säregna charm: byggnader påminnandes om 
Drottningholms slott ligger ihopbyggda med sov-
jetiska mardrömshus i fyra nyanser av grått. Den 
ena gatan är sällan den andra lik och stadsdelarna 
skiljer sig väldigt åt; ibland känns det som att det 
enda som binder dem samman är U-bahn. I fl otta 
Schönenberg bor överklasstanterna med pälshatt 
och i Prenzlauerberg hänger kommukidsen och 
konstnärerna (en stadsdel som dock nästan börjar 
bli väl hipp, vilket leder till att priserna går upp 
och det creddiga folket drar). 

Berlin är antagligen Europas just nu hippaste hu-
vudstad och det kan vara svårt att föreställa sig att 
det för mindre än tjugo år sedan fortfarande var en 
delad stad (lek med tanken att vara nekad tillträde 
till andra sidan Fyrisån...). Går man runt möter 
man dock rester från det förfl utna runt varje hörn 
och varenda gatsten tycks ha sin historia. Bomb-
ningarna under kriget har satt sina spår i dels 
söndertrasade kyrkor, dels ultramoderna nybyg-
gnationer såsom komplexen runt Europas forna 
hjärta, Potzdamer platz. Det fi nns hus med kulhål 
från Andra Världskrigets sista slag och nerklot-
trade rester av muren kvar.  

Det känns svårt, om inte omöjligt, att tröttna på 
Berlin. Att säga att staden innehåller en enorm 
mångfald på alla olika plan känns klyschigt men 
så sant. Vill man vara riktigt berlinsk köper man 
sig stadens nationalrätt, currywurst (korv med 
currysörja, reds. anm.), sätter på sig det som 
låg överst i byrålådan, går en sväng i Tier-
garten, (stadens fantastiska skogspark som 
Rufus Wainwright gjort en låt om, reds. anm.) 
och känner sig ganska hipp. 

... and then we take Berlin...
Text: Hanna Ekner

Anna Sundin
Foto: Viktoria Näsvall

resor
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Ett litet inlägg om medmänsklighet 
såhär i vardagen. Nu när mörkret 
sänker sig och graderna kryper neråt 
är det extra viktigt med lite värme 
och hjärta. Jag funderar på hur man 
på vardaglig basis kan få människor 
runt omkring sig att känna sig lite bät-
tre till mods. När man knäcker extra 
på samhällets botten, som en annan, 
med skurtrasa och dammvippa i hög-
sta hugg, är det lätt att känna sig lite 
låg inombords. Det blåser kallt på ex-
traknäcksarbetsmarknaden, den som 
är kräsen blir över och bli inte förvånad 
om lite använt toalettpapper kommer 
farandes i vinden rakt emot dig. Det är 
lätt att bli bitter.

Men i allt detta fi nner man ibland även 
tid till refl ektioner över livets allra vik-
tigaste frågor. Senast funderade jag 
på, förutom om det går att tillverka en 
kostym av laxskinn, vad som krävs för 
att sprida lite mer värme omkring sig. 
Vad jag kom fram till var att det inte 
alltid är de överdådiga, allra största 
gesterna som ger mest resultat. Utan 
att det kanske räcker med att bara 
göra en sak lite annorlunda. Det fi nns 
alltid två sidor av myntet som det bru-
kar heta. Det fi nns ett trevligt sätt och 
ett inte lika trevligt sätt. Inbrott till ex-
empel. Om man nu nödvändigtvis ska 
bryta sig in hos någon fi nns det olika 
sätt att göra det på. Jag funderar på 
hur det skulle vara om jag kom hem 
en dag och möttes av en uppbruten 

dörr, jag skulle gå in och upptäcka att 
datorn stod kvar, skivspelaren stod 
kvar, TVn var kvar, det enda som fat-
tades var fi lmen Änglagård på VHS, 
första sommaren. Skulle det inte vär-
ma lite i hjärtat att upptäcka att någon 
fi nner värde i andra ting än de allra 
dyraste? Samtidigt skulle jag ju bli 
lämnad ensam med mina dyra pry-
lar utan fi lm. Men jag skulle kanske 
ändå kunna bjuda på det. Medmän-
sklighet.

När samhällsklimatet känns kallt och 
bistert brukar jag tänka att det åtmin-
stone kunde ha varit värre. Tänk om 
det var tillåtet att stena folk i Sverige. 
Istället för fängelse eller böter blev 
alla brottslingar dömda till stening. 
No mercy. Tänk er, Veckans stening: 
Papa Dee, torsdag på Sergels torg. 
Var i tid, the fi rst cut is the deepest. 

Men ibland rinner bägaren över och 
man vill faktiskt bara resa långfi ngret 
mot vissa av sina medmänniskor, när 
de bär sig dumt åt. Men tänk då efter, 
det fi nns olika sätt. Då ger jag hellre 
fräcka fi ngret än pekar fuck you.  

Det stora hjärtat
Text: Anna Sandin

Det stora hjärtatDet stora hjärtatDet stora hjärtat
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Hej ämbetsman!Hej ämbetsman!
Den 25/11 är det dags att välja en massa nya ämbetsmän på 
nationen. Vi ska bland annat välja ett helt nytt klubbverk, det 
vill säga den uppsättning människor som tar hand om vår res-
taurang. En klubbverkare har hand om baren och köket. Det 
är de som lagar våra hamburgare och serverar oss drinkar.  

Johanna Strand-Valentin är klubbverkare under hösten-08. Jag 
hittar henne i baren, i färd med att fylla på öl i kylen.
Varför bestämde du dig för att bli klubbverkare?
Helt ärligt, så hade jag inte så mycket av ett liv här i Uppsala, jag 
bodde inte här då. Jag tänkte att det skulle vara bra för mig att bli 
klubbverkare om jag fl yttade hit, för att få kompisar. Jag tycker det 
är roligt att jobba i bar, och är en social person,  och då passar det 
ju bra att bli klubbverkare.
Vad gör man som klubbverkare då?
Man har extra ansvar för pubverksamheten, jobbar i bar, kök och 
på gasque. Man ser till att alla som jobbar är glada och nöjda, och 
ordnar så att allt är som det ska när man öppnar och under kväl-
len. Och så går man på en massa fester...
Hur har terminen varit?
Det har varit en fantastiskt rolig termin. Det var precis vad jag ville! 
Det roligaste är att man träffar så mycket folk.
Rekommenderar du andra att bli klubbverkare till våren?
Absolut! Det gör jag! Tipset: glöm inte att ha kul! Sova kan man 
göra en annan gång...
Det fi nns också en typ av klubbverkare som kallas kondisvärd 
eller fi kis. De håller Kalmars söndagsfi ka igång och serverar 
mackor och bullar istället för nachos och falafel. Hedvig Wid-
malm är en av två kondisvärdar hösten -08. Jag haffar henne 
för en pratstund över en kopp te på fi ket.
Hur blev du fi kis?
Folk frågade mig om jag inte skulle bli klubbverkare, men jag tänkte att nej, jag ska ju plugga heltid och 
så är jag ingen kvällsmänniska. Istället blev jag fi kis, det är ju bara fi ka en dag i veckan, det blir lättare att 
planera. Det passar mig, det känns som en bra erfarenhet.
Vad gör man som fi kis?
Man bakar, fi xar kakor, ställer i ordning, har hand om kassan och ser till att allt fungerar som det ska. 
Jag upplever att vi har det lugnare på fi kat än de andra klubbverkarna har det i puben. Vi har ett lugnare 
tempo och bekvämare arbetstid.
Har det varit en rolig termin?
Det har varit väldigt roligt. Det är så munter stämning, särskilt i köket. Fikisarna har en ganska hög trev-
nadskänsla tycker jag. Det här klubbverket är väldigt bra, kuratorerna är bra och det har funnits en bra 
gemenskap. Som fi kis hamnar man ju lite på kanten av klubbverket, men när vi jobbar tillsammans så 
arbetar vi bra ihop.
Vad har varit jobbigast under terminen?
I början vet man inte vad man ska göra. Det är mycket att hålla koll på. Man lär sig jobbet genom att göra 
det. 
Arbetsmängden har inte känts för stor, det är ju bara två dar i veckan, en bakdag och en fi kadag.
Vad vill du säga till de som funderar på att bli fi kisar till våren?
Jag tycker defi nitivt att de ska göra det. Jag har lärt mig enormt mycket av det här. Mitt självförtroende har 
växt, speciellt vad gäller att administrera personal och planera verksamheten. Mitt tips är att prata med 
gamla fi kisar och klubbverkare för att få råd och tips. Var inte rädd för att fråga!

Såhät roligt har Johanna det i puben. 

Hedvig har stenkoll på fi ket. 

Text: Pia johansson
Hej ämbetsman!

Text: Pia johansson
Hej ämbetsman!

Foto: Pernilla Hjelm Andersson

aktiva
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Föredragningslista för Kalmar nations femte lagtima Landskap 2008.
Kalmar nations festsal den 25 november klockan 19.15

Formalia
1. Landskapets öppnande
2. Val av två justerare
3. Val av rösträknare
4. Godkännande av kallelsen
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Föregående protokoll
7. Upprop
8. Meddelanden
9. Granskning av protokollet från allmänt val den 2:a november

Rapporter
10. Kuratorsrapport
11. Ekonomisk rapport
12. Övriga rapporter

Reglementesändringar
13. Utökande av antalet Recentiorsförmän
14. Införande av ämbetet Nationsinformatör

Valärenden
15. Val av följande poster:
a) Val för verksamhetsåret 2009: Nationsfotograf (1 st), Recentiorsförman (1 st), Idrottsförman (1 
st), biträdande Redaktör (1 st), biträdande Annonsackvisitör (1 st), Fackrevisor (1 st), Internationell 
Sekreterare (1 st), Seniorskurator (1 st), Bibliotekarie (1 st), Teaterförman (1 st), Kammarskivare (1 st), 
Ordförande för landskapet (1 st), Fanbärare (1 st), Ledamot av revisionsnämnden (4 st)
b) Val för vårterminen 2009: sexmästare (1 st), Klubbvärdar (10 st), kondisvärd
(2 st), kulturförman (2 st)
c) Val för verksamhetsåren 2009-2010: Suppleant av Rackarnäbbets styrelse (1 st), Ledamot av 
Rackarnäbbets styrelse (1 st),
16. Fyllnadsval av följande poster:
a) Fyllnadsval för höstterminen 2008/vårterminen 2009: Annonsackvisitör (1 st)
b) Fyllnadsval för verksamhetsåret 2008: Biträdande annonsackvisitör  (1 st), ledamot av 
revisionsnämnden (1 st)
c) Fyllnadsval för höstterminen 2008: Klubbvärd  (1 st)

d) Fyllnadsval för verksamhetsåren 2007-2008: Suppleant av Rackarnäbbets styrelse (1 st)
17. Utseende av auktoriserad revisionsfi rma för studentbostadsstiftelserna Rackarnäbbet och Bortom 
bullret för kalenderåret 2008.

Övriga ärenden
18. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2008 

a) Styrelsens ansvarsområde
b) Förvaltningsrådets ansvarsområde

19. Övriga frågor
20. Ordet fritt
21. Slutupprop

20. Landskapets avslutande



Kallelse till Kalmar nations femte lagtima Landskap 2008 
Den 25 november klockan 19.15 i nationens festsal 

I skrivande stund är det fortfarande oklart hur utfallet i det amerikanska presidentvalet blir. 
Obama eller McCain? Kanske vinner ingen av dem och Ralph Nader tar äntligen hem valet 
han ställt upp i vid fyra-fem tillfällen. Troligtvis inte. HURSOMHELST, om man är för kvinnans 
rätt att välja, om man är emot höjda skatter eller om man helt enkelt inte tycker om en av kan-
didaterna så bör man rösta. Om man inte röstar förbrukar man sin rätt att gnälla. Så borde det 
åtminstone vara. Precis som Ralph Nader, som inte tycker så bra om vare sig Obama eller 
McCain, ställer upp i valet så kan du ställa upp i valet.  Om du vill ställa upp i ett val ska du 
prata med Carl Littke, Han är fortfarande lika lång och fortfarande lika mycket 1Q. 

Du kanske tycker att man inte ska höja medlemsavgiften (skatten), eller att nationen ska anor-
dna en bordtennisfestival. Jaha, säger jag. Har du varit och sagt det här på ett landskap? Inte 
det nej. Då har du förbrukat din rätt att gnälla, säger jag. Men då har jag fel. Istället har du en 
chans till under 2008 att göra din röst hörd och att ställa upp till val för ett ämbete. 
Obama, McCain, Nader eller DU? 

I egenskap av Landskapets ordförande lovar jag dessutom att det blir dans i kakelungsrum-
met efter sexan. Sexan som för övrigt är gratis för reccar. Håll i hatten nu kör vi!

/Erik G Ageberg 
Landskapets ordförande

Förslag till ändringar i reglementet

Till landskapet den 25 november vill styrelsen före-
slå två ändringar i reglementet.

1. Styrelsen har sett över nationens rutiner gällande 
marknadsföring av
verksamheten. Vi ser gärna att en specifi k ämbets-
man har ett övergripande
ansvar för marknadsföringsfrågor. I nuläget fi nns ett 
antal ämbetsmän
(redaktör och PR-förman framför allt) vilka ansvarar 
för olika delar av
marknadsföringen. Styrelsen vill utvidga PR-för-
mannens ämbetsuppgifter
och ersätta ämbetet med en nationsinformatör som 
tillsammans med förste kurator utformar marknads-
föringen. 

2. Mot bakgrund av att det vissa terminer varit 
mycket högt tryck på inskrivningen vill styrelsen 
utöka antalet recentiorsförmän från nuvarande två 
stycken till fyra stycken. 

Härmed utlyser Kalmar nation följande 
stipendier:

Näsströms Stipendiefond
Utdelas till fl itig student och hjälpbehövande me-
decine studerande som tillhör Kalmar nation. 
 Skriftlig ansökan på särskild blankett, 
tillsammans med konfi dentiell självdeklaration, 
skall vara förste kurator tillhanda senast den 30 
november klockan 12.00.

Siljesströms Stipendiefond
Stipendier utdelas till hjälpbehövande och 
lovande studerande inom Kalmar nation som 
varit inskriven i minst två terminer. 
 Skriftlig ansökan på särskild blankett, 
tillsammans med konfi dentiell självdeklaration, 
skall vara förste kurator tillhanda senast den 30 
november klockan 12.00. 

Ansökningshandlingar till samtliga 
stipendier tillhandahålles av förste 
kurator.
Alla ansökningar skall omfatta styrk-
ta studiemeritförteckningar.

landskap
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Känner du nästa recceförman!?
Du vet väl att du kan nominera folk till poster? Kanske är det någon du känner som är social 
och bra på språk som skulle bli en lysande internationell sekreterare? Kanske någon som är bra 
på att övertyga och som skulle göra en brilliant karriär som annonsackvisitör? Eller någon som 
pluggar ekonomi och skulle ha nytta av erfarenheten av att sitta i en revisionsnämnd?

Kanske är det något som du själv känner att du skulle vilja syssla med och bidra till? Tveka inte att utnyt-
tja denna fantastiska möjlighet till praktisk erfarenhet som nationslivet innebär. Det är en bra merit till 
en framtida CV såväl som ett minne för livet att engagera sig i nationen och lära känna en massa nya 
människor.

Till våren är det många av nationens ämbeten som ska fyllas och 
valnämnden tar gärna emot intresseanmälningar såväl som tips på lämpliga kandidater! Maila oss på 
eller kontakta 1Q. Sista nomineringsdagen för nästa termin är den 18 november och valnämnden hälsar 
alla välkomna att närvara på Landskapet, vilket äger rum kl 19.15 den 25 november!

De ämbeten som ska fyllas till våren är följande:

Nationsfotograf VT+HT 09
Ansvarar för fotodokumentation av nationens evenemang såsom klubbar, gasquer och annan verksam-
het. Ordnar med ämbetsmannatavlor varje termin såväl som fotoalbum. 

Recentiorsförman VT+HT 09
Ansvarar för nationens recentiorsverksamhet. Hjälper kuratelet med inskrivning av nya studenter samt 
ordnar med aktiviteter för recentionerna och samordnar sagda verksamhet. Som ”recceförman” repre-
senterar man också nationen i recentiorskonventet.

Idrottsförman VT + HT 09
Ansvarar för att det ska fi nnas möjlighet för nationens medlemmar att utöva idrott och anordnar även 
sportrelaterade evenemang. Idrottsförmannen representerar även nationen i idrottskonventet.

Biträdande redaktör VT 09 + som Redaktör HT 09
Har i uppgift att biträda redaktören för nationstidningen Gyckeln vilken utkommer tre gånger per ter-
min. Under årets andra termin övergår ämbetet till redaktör för Gyckeln med en ny biträdande till ens 
hjälp. Som redaktör för Gyckeln representerar man nationen i tidningskonventet och skall närvara och 
rapportera från landskap, styrelsesammanträden, gasquer och övrig nationsverksamhet av allmänt in-
tresse.

Biträdande annonsackvisitör VT 09 + som Ordinarie annonsackvisitör HT 09
Har i uppgift att hjälpa annonsackvisitören ordna med annonser till Kalmar nations hemsida och nation-
stidningen Gyckeln. Annonsackvisitörerna jobbar i nära samarbete med Gyckelns redaktion. Ämbetet 
övergår under den andra terminen till ordinarie annonsackvisitör, men en ny biträdande till sin hjälp.

De internationella sekreterarna representerar nationen i internationella konventet och kan komma att 
tjänstgöra vid internationella konventets evenemang. De internationella sekreterarna ansvarar också 
för samordning av aktiviteter och information för nationens internationella studenter.

Seniorskurator VT + HT 09
Ansvarar för att aktivt knyta äldre landsmän till nationen. 

landskap
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Bibliotekarie VT + HT 09
Ansvarar för nationens bibliotek, inköp av nya böcker och dokumentation av nationens samlingar av böcker och 
tidsskrifter.

Teaterförman VT + HT 09
Ansvarig för nationens teatergrupp, representerar nationen i teaterkonventet samt ansvarar för nationens rekvisi-
taförråd.

Kammarskivare VT + HT 09
Ansvarig för att hålla medlemsregistret aktuellt och ska tillsammans med förste kuratorn redigera katalogm-
anuskript vad gäller Kalmar nation.

Ordförande för landskapet VT + HT 09
Ordförande för Kalmar nations landskap som äger rum fem gånger per år. Tillsammans med förste kuratorn 
förbereder och sammankallar ordföranden till landskap.

Fanbärare (VT + HT 09)
Representerar Kalmar nation i fanbärarkonventet samt bär fanan vid offi ciella tillfällen vid nationen såsom gas-
quer och dylikt.

Klubbverkare (10st) VT 09
Klubbverkarna leder verksamheten i pub och på klubb och är en viktig del av nationens vardag. Arbetet innebär 
en arbetsledande position både i nationens kök och bar. Som klubbverkare belönas man med ett KK-kort som ger 
företräde till och gratis inträde på på alla nationer i Uppsala, för innehavaren och en vän.

Kondisvärdar (2st) VT 09
Kondisvärdarna är en del av klubbverket med specifi kt ansvar för nationens söndagsfi k. Arbetet innebär en 
arbetsledande position. Som kondisvärd belönas man med ett KK-kort som ger företräde till och gratis inträde på 
på alla nationer i Uppsala, för innehavaren och en vän.

Sexmästare VT 09
Tillsammans med kuratelet planerar och leder sexmästaren gasquer och andra festtillfällen på nationen. Sex-
mästaren lagar till exempel mat till städsexor och landskap samt hovar på nationens gasquer. Som sexmästare 
belönas man med ett KK-kort som ger företräde till och gratis inträde på på alla nationer i Uppsala, för innehava-
ren och en vän.

Kulturförman (2st) VT 09
Ansvarar för nationens kulturella verksamhet och evenemang.

Ledamot i bostadsstiftelsen Rackarnäbbets styrelse 2009-2010
Som ledamot för man Kalmar nations talan i Rackarnäbbets styrelse. Styrelsens arbete går ut på att förvalta 
fastigheterna i Rackarnäbbet (bostäderna som ligger mot Övre Slottsgatan) på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt, 
vilket innebär att man får jobba fram och ta beslut i frågor rörande budget, renoveringar, underhåll och liknande.

Suppleant i bostadstiftelsen Rackarnäbbets styrelse 2009-2010
Sitter som suppleant i styrelsen för de av Kalmars bostäder som ligger mot Övre Slottsgatan vilka kallas Rack-
arnäbbet.
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Varje vecka
Expeditionstider 
(1Q)
Må-Fr 12-13
Må och To även 17-19
Pubens öppettider:
Pub Kronan måndag - torsdag 18-00, samt fredag & lördag 18-01
Glasnost
Måndagkvällarna i Pub Kronan tillhör 80-talsmusiken!
Idrott
Innebandy - Tisdagar 21:00 på Fyrisskolan
Bordtennis - Tisdagar 21:00 på Fyrisskolan
Fotboll - Onsdagar 22:00 på Tiundaskolan
Kören
Onsdagar 18:45 i festsalen
Teater
Torsdagar 19:00 i festsalen

November

14 Restaurang SMAKA! 
15 Ostkakegille 
17 Glasnost 
21 Restaurang SMAKA! 
24 Glasnost 25 Landskap 19.00 i festsalen. Efterföljande sexa.
28 Restaurang SMAKA! 

December

02 Stand Up Downstairs 
05 Guapo
12 Restaurang SMAKA!
13 Luciagasque
17 Personalfest


